
L = laktoositon, G = gluteeniton, (G) = voidaan valmistaa gluteenittomana, V= vegaaninen  
Useista tuotteista saatavilla myös kasvisversio! Lisätietoja ruokatuotteen allergeeneista saat henkilökunnalta.

SALAATIT, KEITOT JA MUUTA KIVAA

Kermainen sienikeitto     L, (G)
Madeiralla maustettua kermaista sienikeittoa ja 

grillattua yrttistä luomuleipää. 9,50 €

Tumma riistaliemi     L, G 
Ylikypsää hirvenlapaa ja tummaa riistalientä, 

leipäjuustoa ja syksyn juureksia. 11,50 €

Lankuta baby    L, (G)
Sveitsin alkupalalankku – Pielisen savumuikkuja, 

kanelimarinoituja kantarelleja, katkarapuja Skagen,  

Linnunlaulu-valkohomejuustoa ja vanilja-lakkahilloa, 

ylikypsää hirvenlapaa ja ginillä maustettuja karpaloita. 

13 € / 22 €

Sveitsin raikas salaatti, valitse pohja 
ja täyte alla olevista   L, (G) 
a) Romainesalaattia, caesarkastiketta, 

 parmesanlastuja ja talon leipäkrutonkeja.

b) Salaattisekoitusta, paahdettua kesäkurpitsaa ja 

 porkkanaa, punaposkista omenaa, fenkolimarinoitua 

 sipulia ja etikkakurkkua.

  pieni iso

Katkarapuja Jäämereltä  14 € 18 €

Jokirapuja              15 € 20 €

Grillattua maalaiskanaa ja pekonia 12 € 16,50 €

Aurajuustoa  12 € 16,50 €

Talon klassikko Skagen     L, (G)
Sveitsin muhkea Toast Skagen, sitruunamajoneesissa 

pyöräytettyjä katkarapuja, kirjolohenmätiä, hernepyreetä, 

paahdettua leipää ja Mäntymäen luomukananmunaa. 

10,50 € / 16,50 € 

Sveitsin Club Sandwich    L, (G)
Klassinen yhdistelmä paahtoleipää, grillattua 

maalaiskanaa, pekonia, tomaattia, sinappimajoneesia 

ja salaattia, tarjoillaan maalaisranskalaisten TAI pienen 

salaatin kera. 15,50 €

MAISTUISIKO PASTA?

Kermainen sienipasta     L                     
Kauden metsäsieniä, tryffeliöljyä, parmesania 

ja mustapippuria. 16 € 

Vegaaninen nokkospasta     V
Nokkospestoa ja marinoituja sieniä. 16 €

Mausteinen jokirapupasta     L
Jokirapuja ja hummerimoussea. 21,50 €

Pastoihin käytetään italialaista tagliatellea.

GRILLED  

     
Härkää      L, G 
Hiiligrillattua kotimaista härän ulkofileetä, kermaista 

pippurikastiketta ja perunafondant. 27 €

Lohta     L, G 
Hiilillä paahdettua lohta, punajuurivoikastiketta ja 

perunamuusia. 23 €

Kanaa    L, G
Maalaiskanan rintafileetä, tummaa karpalokastiketta ja 

perunamuusia.  19,50 €

Katiska
Keittiömestarin kalaonnen mukaan saatavilla olevaa 

päivän kalaa. Kysy tarjoilijalta lisää!

P.S. Ota lisäksi

Maalaisranskanperunat ja aioli    4 €
Sveitsin leipäkori voilla ja levitteellä  4 € 
Pieni vihersalaatti lisäkkeeksi tai alkupalaksi 3,50 € 



L = laktoositon, G = gluteeniton, (G) = voidaan valmistaa gluteenittomana, V= vegaaninen  
Useista tuotteista saatavilla myös kasvisversio! Lisätietoja ruokatuotteen allergeeneista saat henkilökunnalta.

SVEITSIN BURGERIT

Jo klassikko; Ukkeli     L, (G) 
Hiilillä grillattu häränjauhelihapihvi, cheddarjuustoa, 

BBQ-sipulia, pekonia ja maustekurkkua. 19,50 €

Hirviburger     L, (G) 
Lisäksi pekonia, BBQ- sipulia, pippurista mummon-

kurkkua, suolaheinämajoneesia ja karpaloketsuppia. 

24,50 €

Wege     V, (G) 
Vegaanisen sämpylän välissä punajuuri-kikhernepihvi, 

paahdettua paprikaa ja avokadoa ja kurkkua. 18 €

Tuunaa oma hampurilaisesi: 
Extra pekoni  2 €

Aurajuusto 2 €

Chorizo  2 €

Sveitsin hampparit tarjoillaan paahdetun briossin, 

salaatin sekä maalaisranskanperunoiden ja aiolin 

kera. Hampparit voidaan pyynnöstä valmistaa myös 

gluteenittomina!

PIKKUNÄLKÄÄN

Lankuta Mini Baby      L, (G) 6 € 
Juustoisia leipäkolmioita, kirsikkatomaatteja, 

prinssinnakkeja ja vesimelonia.

OIKEAAN NÄLKÄÄN

Juustohamppari ja ranskalaiset     L, (G) 10 € 

Paahdettua lohta, perunamuusia ja 
tartarkastiketta  L, G 10 € 

Itse tehdyt kananugetit ja ranskalaiset     L 10 € 

Pastaa ja talon bolognesekastiketta    M 10 € 

Kaikkiin annoksiin kuuluu vihersalaattia, tomaattia ja kurkkua.

ATERIAN KRUUNUKSI

Jäätelöylläri     L, G 7 €
Vaniljajäätelöä, kinuskikastiketta, vaahtokarkkeja, 

kauden marjoja ja keksimurua.

PERHEEN PIENIMMILLE

JÄSENILLE

KEKSIT, HILLOT JA HUNAJAT

Mustikkapiiras     L, G
Itse tehtyä mustikkapiirasta sekä paahdetusta voista 

tehtyä moussea. 9 €

Mantelista matchakakkua     V, (G)
Kardemummajäätelöä ja marinoitua inkivääriä. 9 €

Kaisu ja Pätkä
Kaisu-tädin reseptillä valmistettua Pätkis-kakkua ja 

mansikkasorbettia. 9 €

Friteerattua valkohomejuustoa      L
Helsingin Meijeriliikkeen Linnunlaulu-

valkohomejuustoa, vanilja-lakkahilloa sekä 

lakritsinäkkäriä. 11,50 €


